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"PERSONA I VALORS". FUNDACIÓ DE SERVEIS I
INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA
Informe d'auditoria dels comptes anuals emes per un auditor independent

Als membres del Patronat de "PERSONA I V ALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I
INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA, per encarrec del mateix,
Opinió

Hem auditat els comptes anuals adjunts de "PERSONA I VALORS", FUNDACIÓ DE
SERVEIS I INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA (en endavant, la
Fundació o Entitat), que comprenen el balan<; a 31 de desembre de 2020, el compte de
perdues i guanys, l' estat de canvis en el patrimoni net, l' estat de fluxes d' efectiu i la
memoria corresponents a l' exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de
desembre de 2020, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici
finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera
que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2.a) de la memoria) i, en particular, amb
els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció "Responsabilitats de !'auditor
en relació amb !'auditoria dels comptes anuals" del nostre informe.
Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya
segons allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes ni hi han
concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada
normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist
compromesa.
Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada pera la nostra opinió.
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Aspectes més rellevants de !'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici
professional, han estat considerats coma els riscos d'incorrecció material més significatius
en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat
tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la
formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre
aquests riscos.
Oüestió clau en relació amb el reconeixement dels ingressos
Tal i com s'indica a la nota 13.e de la memoria adjunta, el 100% del ingressos per prestació
de serveis de la Fundació procedeixen de convenís i contractes signats amb
Administracions Públiques, degut a aquesta concentració i a la importancia del seu
correcte meritament en el compte de perdues i guanys adjunt, ha estat una qüestió clau de
l'auditoria.
Resposta donada a la qüestió clau durant l'auditoria
Els nostres procediments d'auditoria per abordar la qüestió anteriorment descrita són els
següents:
Obtenció de la documentació de les concessions de les subvencions i concerts dels
diferents organismes públics, comprovació de la documentació de justificació
d'aquestes, així com la comprovació del tall d'operacions al final de l'exercici
d'ingressos i despeses d'una mostra de les activitats de la Fundació.
Circularització als ens públics sobre els saldos pendents de cobrament a tancament
de l'exercici, realització de procediments alternatius en cas de no obtenir resposta.
Comprovació de les subvencions atorgades i revocacions existents o procediment
de revisió no tancats i comprovació del registre de les revocacions notificades a data
de realització de l'auditoria.
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Analitzem !'historie de les subvencions i els concerts, així com el pes relatiu
d'aquestes, comprovant cada exercici mitjanc;:ant fets posteriors, la concessió de les
subvencions i la continu'itat dels diferents concerts a l'any següent, així com a
través de la lectura de les actes del Patronat i de reunions amb la Direcció de la
Fundació.
Correcte desglossament i informació dels ingressos en els presents comptes anuals.
Responsabilitat dels membres del Patronat en relació amb els comptes anuals

Els membres del Patronat són els responsables de formular els comptes anuals adjunts, de
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l'Entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació finan cera aplicable a
l' entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació
de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, els membres del Patronat són els responsables de la
valoració de la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament,
revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i
utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el Patronat té la
intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra
alternativa realista.
Responsabilitats de l'auclitor en relació amb l'auclitoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d'auditoria que conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi.
Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials s1,
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les
decisions economiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
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Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat
d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una
actitud d'escepticisme professional durant tota !'auditoria. També:
•

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre
a aquests riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per
proporcionar una base pera la nostra opinió.
El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en
el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar
col-lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
erronies, o l' elusió del control intern.

• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoria amb la finalitat
de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en fundó de les
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del
control intern de l'Entitat.
• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat
de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Patronat.
•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de
l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament.
Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció
en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els
comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una
opinió modificada. Les nos tres conclusions es basen en l' evidencia de auditoria
obtinguda fins a la data de nostre informe d'auditoria.
No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa que l'Entitat deixi de
ser una empresa en funcionament.
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•

Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut dels comptes anuals,
inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i
els fets subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els membres del Patronat l'Entitat en relació amb, ent re altres
qüestions, l'abast i el moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes
significatives de !'auditoria, així com qualsevol deficiencia significativa del control intern
que identifiquem en el transcurs de !'auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de l'entitat,
determinem els que han estat de la majar significativitat en !'auditoria dels comptes anuals
del període actual i que són, en conseqüencia, els riscos considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el n ostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals
o r eglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
Barcelona, 12 de juliol del 2021.
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.a, Persona i Valors
"PERSONA I VALORS". FUNDACIÓ DE SERVEIS 1
INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA
Número de registre 2346 NJF: G 64598618

Balan90s normals a 3 1 de desembre de 2020 i 20 19
{Eur os)

Notes de

Notes de
ACTIU

la

2020

2019

PATRI MONI NET I PASSf U

3.146.434,66 2.428.691,47 A)PATRll\lONJ NET

A) ACTIU NO CORREN1'
l. Jmmobili11..11 intangihlc
l. Aplica..:ions iníonnñtiques

6

11. lmmobilil7.al matcriul
I.T\':rrcnys i béns n.ltumls
2. Conslruccions
3. Maquimirfa
4. Altre:s ins1aH1cions i utillalgc
5. t-.fobilinri
6. Equips pcr a pro.:.:ssam,:nt d'iníonna-ció
7. lmmobilitZ.1ts mntcrials en cursi acornptcs

5

111. lnwrsions füumccrc.s :i llarg tcnnini
1. lnslrumcnts de p:'ltrirnoni
2. Altrcs actius finnnccrS

A·l) Fons 1•ro¡>is
l. Fons do1i1cionnls o fons social.s
l. Fons dotacionals o fons socials
3.143.493,73
430.720,57
1.395.733,64
2.476.-11

7.232,24
13. 185,19
836,61
1.293.309,07

8.,
8.b

2.940,93
601,00
2.339,93

HH.997,74 JI. Ei:ccdcnt1 d'curcicis nnlcriors
430. 720,57 l. Rom:1.11.:nt
l.45-l.420,8-t
4.243.09
15.280,60
16.142,62 IV. E1tcllcn1 de l'c.1:crcici
1.785,68
502.404,34 A·2) Subnncions. tlonacions i llcgnts rehuis i
nitres njustnmcnt.'li
1. Subvcocions oficials de capital
3,693,73
1.923,20
1.770,53 B) PASSIU NO CORRENT
l. Dcu1cs n llarg tcrmini
1. Dcutes ~mb cntitat.'li de crOOit
2. AJtrcs passius financcrs
11, Dcutcs amh cnlit11ts del gr-up i nssocimlcs a llnrg
tcrmini
l. DCtJtcs amb cntitats del grnp i ossocii'ldCS

l. Dcutcs 1t curt tcrmini

12

393.178,72

532.541,33

1. Altrcs aclius financcn
111. Jn\'Crsions fi11::inccr<"s :1curl tcrmini
1. Altrcs nclius fimmccrs

393.178,72

532.541,33

8,b

428.503,85

597.680,71

14

428.503,85

597.680,71

8.b

IV. Pcriollífic11cions t1 curt lcrmini
V. Efcctiu i llhl'c.s ,utius líquills cqui\'alcuts
l. Trcsorcria
TOTAL ACTIU (A+D)

2020

2019

107.207,63
107.207,63

1.351.404,15 1.306.225,09
l,at9-H,75
1. 293.121,89
71.652,88
71.652,88
71.632,88
71.652,88
1.173,291,87

1.080.783,07

1.173.291,87

I.0S0.n3,07

3

48.177,14

9?.508,80

11.:,

58.282,26
58.282,26

61.280,34
61.280,34

9

9

14

1.872.182,24 1.611.052,50
1.551.836,34
1.846.349,55
l.8l6.349,5l
1.551.836,34

25.832,69
25.832,69

59.216,16
59.216,16

851.738,47 1.094.658,24
9

312.421,44
3 12.42 1,44

524.129,30
335.984,28
I88.14S,02

14

246.214,31

245.902,84

33.383,47

33.033,28

1. Ocutes :'lmb cnlilats de crMit
2. Altrcs passius fimmccrs
11. Dcutcs amb cnlitnU dtl gni¡• i nssocintlcs n curt
tcrmini

11. lnrersions en c111itnts del grul) i rusocindc.s :1 curt t<"rmini

10

928,890,20 1.583.244,36 C) PASSfU CORRENT

D) ACTIU CORRENT
l. Usuaris, 1rntrocinmlors i dcutors de lc.s acth·ilats
i 1lltrcs co11111tc.s ti cobrnr
l. Altrcs crcdits amb les Adminislracions Pí1bliqucs

••

meml>l'ia

mcmOria

1. Ahrcs dculcs :'lmb cntitats del grnp i associlldcs
2. Comptc corrcnt amb cnlitals del grup i associadcs

212.830,84

212.869,S6

111. Crctlitors 1)c, 11cthitats i ;1llrcs comptcs u ¡mgnr
1. Crcditors Y:'lris
2. Personal (rcmuncracions pcndcnls de pagamcnt)
552,84
J. Altr.:s dcutes amb les Administracions Publiques

293.102,72
186.541,37
41.584,42
64.976.93

324.626,10
226.045,71
31.271,52
67.308.87

9 i 14
9
12

452.469,48
452.469,48

4.075,324,86 4.011,935,83 TOTAL PATRil\lONJ NET 1 PASSIU (A+D+C)
Lo. mcm0ria adjunta fonna pnrt deis comptcs anunls

4,075,324,86 4.011.935,83
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Persona i Valors
"PERSONA I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I

INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA
Número de regist re 2346 NIF: G 64598618

Comptes de resultats nonnals corresponents als exercicis acabats el 31 de
desembre de 2020 i 2019
(Euros)

(Oeure) l-lnver

Notes de In

memOria

2019

2.272.127,55

2.2 71.302,16

a) Prcstacions de sernis

13.e

2.272.187,13

2.266.821,37

b) Sub,·encions oficia.Is a les acti\'itms

1 l.b

1.238,87

4.480,79

d) Donacions i al tres ingressos pera acti,·itnts

11.b

1.562,00

e) Reinlegrament de sub\'encions, donacions i llegats rehuis

11.b

-2.860,45

13.a

- 154.678,58

-134,601,72

-154.678,58

-IH.601,72

t. lng1scssos per les 11clivitats

2. Ajuts concetli ls i nitres despeses

a) Ajuts concedits
3, Aprovislom11nrn1S

13,b

a) Consum de béns destinats a les acti\'itats
b) Treb.:ills realitzats per altres entilnts
4. Despeses de person:-il

13.c

a) Sous, salaris i assimila1s
b) Cilrregues soci3.ls
5. Altrts desptsts d'e:cplotació
a) Sen·eis exteriors
n. l) Arrend;lJTli!nts i crutons

7.a

- 18 1.895,01

-221.560,28

-115.272,33

-155.432,5 1

-66.622,68

-66. 127,77

-1.481.338,74

- 1.431.0 73106

-1.142.933,72

-1.090.801,87

-338.405,02

-340.271 ,19

-307.096,36

-278,847,58

-304.292,57

-275.779,88

-25.943.61

-32.4m.1s

a.2) Reparadons i conseryació

-23.652,09

-33.7 10,59

rL3) Ser..-eis profcssiona1s independents

-50.749,57

-47.872,92

rL4) Transports

-5.859,26

-3.167,37

a.S) Primes d'a.ssegurances

-6. 128,28

-3.986,42

a.6) Ser.·cis bancaris

-9.073,47

-14.681,92

a. 7) Publicilal. prop:iganda i re3lcions públiques

-1.080.85

-859.34

-32.370.34

-3 1.148,68

-149.435,10

-107.9S0,46

-2.803,79

-3.067,70

rL8) Subministraments
a.9) Altres ser.·cis
b)Tributs

6. Amortil:zació d e 1•immobilitznt

Si 6

-72.408,74

-76.781,55

7. Subvencions) donncions i llegnts trnspnssnts ni resullnt

11.a

2.998,08

2.998108

8. Allres resullnts

13,d

1) RESULTAT D'E.'XPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8)

9. Oesr,eses finnnceres
a) Per dcutes runb entitals del grnp i nssocindes

14

b) Per deutes amb tercers
II) RESULTAT FlNANCER (9)
III) RESULTATS ADANS D'IMPOSTOS (1+11)
10. l mposlos sob l'e beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (IU+12)
Ln mem61ia adjunln forma part di!IS comptes anuals

\

2020

4.324,21

-621,05

82.032,41

130.815,00

-33.855,27

-38,306,20

-778,14

-2,041,91

-33.077,13

-36.264,29

-33.855,27

-38,306,20

48. 177,14

92.508,80

48.177,14

92.508,80

12.b

...n

1

/

.(
(

(
(

r
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Persona i Valors
"PERSONA I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I
INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA
N,ímero de registre 2346 NIF: G 64598618

Estats normals de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2020 i
20 19
(Euros)

A) Estat d'ingressos i desueses rcconcguts
Note, tkb
n1rmórb

A) Resultal del comptc de resultats

2020

2019

48.177,14

92.508,80

-2,998,08

-2.998,08

-2.998,08

-2.998,08

-2.998,08

-2.998,08

4 5.179,06

89.510,72

lngressos i dcspe.ses imputnu direct:un cnt a patrimoni net

l. Subvcncions, don.icions i llcgats rcbuts

B) Total ingressos i dcs11eses imputats direct1u11enl en el
patrimoni net (1)
Transfcrtncies a l comptc de resulc ats

H. Subn::ncions, donacions i llcg31S rcbuts

q

Tolal traruíerCncics al comptc de resultals (11)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGIITS (A+B+C)

1Lo

D) Esta! total de canvis en el uatrimoni ne!
faccdcnts

Fons dotacion.1\

A) SALDO, FINAL DEL' ANY 2018

d'cxcrcicis
ontcriors

Subvcncions,
Exccdcnt de
l'excrcici

donocions i llcgats
rcbuls i oltrcs
oiustamcnts

TOTAL

11.652,88

973.806,01

106,977,06

64.278,42

1.216.114,37

11.652,88

973.806,01

106.977,06
92.508,80

64-278,42

1.216.714,37

-2.998,08

89.510,72

l. Ajustoments pcr com·is de crileri 2018 i anteriors
11. Ajustamcnts ncr crrors 2018 i 0111criors
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019

I.Tolol ingressos i despescs rcconeguts
11. Opcrncions de patrimoni nct
l. Aug.mcnts de fons dot.icionals/fons socials/fons espccials
2. (·) Rcduccions de fons dott1eionals/fo11s socials/fons especia Is
3. Co1w.:rsí6 de pnssius financcrs en palrimoni nct (condonadó de dcut.:s)
4. Altrcs oportacions
111. Altrcs variacions del natrimoni nct
C) SALDO, FINAL DEL' ANY 2019

l. Ajustamcnts pcr can\'is de critcri 2019 i antcriors
11. Ajustamcnls per errors 2019 i :mtcriors
D) SAl,DO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020
I.Tota\ ingrcssos i dcspcscs rcconeguts
11. Opcrncions de patrimoni nct
l. Augmcnts de fons dotacionalslfons socials/fons cspccials
2. (·) Rcduccions de fons dotacion.:ils/fons socials/fons especials
3. Com·crsió de passius financcrs en patrimoni nct (condonadó dc dcutcs)

106.977,06

-106.977,06

71.652,88

1.080.783,07

92.508,80

61.280,34

1.306.225,09

71.652,88

1.080.783,07

92.508,80

61.280,34

1.306.125,09

48.177,1 4

·2.998,08

45.179,0G

58.282,26

1.351.404,IS

4. Altrcs aportacions
111. Altrcs \'ariacions del oatrimoni nct

E) SALDO, FINAL DEL' ANY 1020

71.652,88

92.508.80

-92.508,80

1.173.291,87

48.177,14
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Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de
2020 i 2019
Nolotlt lll

mtmotla

A. FLUX OS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXl'LOTACIO
1. Ur.sullal de l'exenici :1 bans d'impostos
2. Ajustnmenls del resull at
a) Amortilzació de l'immobilitnt (+/-)

5i6
1 La

b) Sub\"encions traspassndes (-)
e) lngrcssos finnncers (-)
d) Despeses financeres (+)
J. Ouwis en el cnpifnl con·ent
a) Deulors i nitres comptcs n cobrilf (+/-)
e) Creditors i altres comples a pagnr(+/-)

2020

2019

48.177,14
103.265,93
72.408,74
-2.998,08

92.508,80
112,089,67

33.855,27
269.881 ,38
308.539,.i?

38.306,20
145.71 2,24

76. 781 ,55
-2.998,08

-74.422,52
220.134,76

4. AlfrH nuxos d'efectiu de les acli\'lla1s d'explotaci6

-38.658,09
-33.855,27

a) Pagrunent d'interessos (-)

-33.855,27

-38.306,20
-38.306,20

387.469,18

312.004,51

-79 1.474,13
-790.904,73

-499.936,24
-499.379,34

b) Cobraments d'intcressos (+)
5. f luxos d'eíecliu de les ac1h·i1a 1s d'cxplotació (+/• l+/•2+/•3+/-4)

D) FLUX OS D'EFECTJU DE LES ACTLV ITATS D'INVEIISIO
6. Pngaments per im·ersions (.)

5

b) lmmobilitzat material
e) Altres aclius fin nncers

8. Fluxos d'efecliu de les aclivita ls d 1 i11\·ersió (7-6)

-569,40

-556,90

-791.47-',13

-499.936,24

58.743,10
388.905,60

574,238,01
657.586,65

388.594,IJ
3 11,47

657.586,65

-330. 162,50
- 120.3 15, 17

-83.348,64

CJ FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAlll ENT
9. Cobraments i pngnmenls per instnuncmts de passiu tinnncer
a) Emisió:
l . Deules wnb entitats de cr~dit (+)
2. Deulcs amb cntitats del grup i assocÍades (-)
3. Altres deu1es (-)

9.3

b) Dernlució i nmorti11.nció de:
l . Deuh!s amb enlilats de crMi1 (-)
2. Deutes amb entilats del grup i nssociades (-)
3. Altres deu1es (-)
10. Fluxos d'dectiu de les acli\oilats de finan~ament (9)

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/ DISMINUCIO NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-10+/-D)
Efoctiu o equivalents al comen~a.menl de l'exercici
Eícctiu o equirnlents al final de l'exercici

1

.

-28.613,03
-33.033,28

-209.847,33

-2 1.702,33

58.743,10

57-1.238,01

-345.261,85

386,306,28

452.469,48

66.163,20

107.207,63

452.469,48
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Memoria normal
1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT

La fundació "PERSONA I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I INICIATIVES
SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA (d'ara en endavant, l'Entitat), va
ser constitui'da el 13 de juny de 2007 per l'entitat fundadora FUNDACIÓ MERCE
FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I D'INICIATIVES SOCIALS
''MF".
L'Entitat es va constituir amb una dotació fundacional inicial de 30.000,00 euros i
com a beneficiaria d'una futura escissió parcial d'actius i passius de l'entitat
fundadora.
Amb data 30 de juliol de 2007, l'Entitat es va inscriure en el Registre d'Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número
2346 i es va classificar com a fundació benefica de ti pus assistencial.
Amb data 19 de desembre de 2007, la Fundació Merce Fontanilles de Manejaments
de Serveis i d'Iniciatives Socials va executar part del seu "Projecte d'Escissió Parcial
sense modificació de dotació fundacional" i, en conseqüencia, va aprovar l'escissió
parcial a favor de l'Entitat de l' equipament "Llar de Vilanova".
L'esmentada escissió va compo1tar el traspas de 2 immobles així com la subrogació
deis drets i obligacions derivats de les relacions jurídiques dimanants d'aquests
elements patrimonials cap a l'Entitat (veure nota 5). La diferencia de valor resultant
entre els actius i passius escindits van representar per a l'Entitat un increment de la
seva dotació fundacional i la formalització d'un deute amb l' entitat fundadora (veure
nota 14).
Amb data 9 d'abril de 2008 va ser aprovada i inscrita l'escissió parcial de la
Fundació Merce Fontanilles de Manejaments de Serveis i d' Iniciatives Socials a
favor de l'Entitat en el Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.
L'Entitat es troba subjecte a la llei 4/2008, de 24 d'abril, del !libre tercer del Codi
Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques que regula, entre d'altres, les
fundacions privades de la Generalitat de Catalunya i a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de "Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos
Fiscales al Mecenazgo".

1

o

Fundació

Persona i Valors
"PERSONA I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I
INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA
Número de registre: 2346
NIF: G 64598618

Memoria normal
Els seus objectius són:

A nivel! assistencial i comunUari:
- Oferir atenció i assistencia per a la satisfacció de les necessitats socials de
persones i col· lectius, prioritzant les més emergents, en les diferents arees
d'actuació en serveis socials com família i infancia, persones grans,
dependencies, disminucions, malaltia mental, tuteles, des de la gestió, provisió i
promoció de tot tipus d 'equipaments comunitaris i serveis socials (prestacions
economiques i tecniques d'atenció basica o primaria, domiciliaria, diürna i
residencial) així com serveis de formació i inserció socio - laboral o ocupacional
i tot tipus de serveis d 'acció social, des d'una perspectiva comunitaria i de
proximitat, orientada a la socialització, a la cohesió social, comptant amb el
teixit social i les seves institucions.
- Intervenir amb diferents serveis complementaris de recerca, de formació, de
sensibilització, de desenvolupament, vers la millora en la prevenció, l'atenció i
la promoció social de persones i grups, compartint aquells valors que
afavoreixen un estil de vida solidari i participatiu al si de la comunitat, vers la
plena realització de les persones.

A nivel! interinstitucional i de col·laboració:
- Participar en el desenvolupament deis serveis socials, proveint i promocionant
equipaments i serveis per a la població, cercant la col· laboració deis diferents
agents que interven en en I'acció social, com les administracions públiques
segons ambits i competencies, les persones, els grups i les entitats, especialment
les organitzacions d'iniciativa social no lucratives d'interes general o del tercer
sector, vers els objectius comuns.
- Cercar la complementarietat i la sinergia entre les entitats i les diferents xarxes
del sistema de benestar (salut, educació, treball, seguretat social, habitatge,
serveis socials, inclosos els serveis socials penitenciaris), així com la interrelació
complementaria entre:
a) Institucions públiques i privades.
b) Atenció pública i participació de la societat civil.
c) Iniciativa social i metodología professional.
d) Afectats i no afectats.
e) Arrelament cultural i dialeg ínter-cultural.
f) Treballadors i voluntaris.
g) Acció social i serveis bio-psico-socio-culturals.
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h) Qualitat del servei i qualitat de l'organització.

A nivell organitzacional i de fimcionament
- Desenvolupar una estructura de gestió integral, transparent, al servei de la
societat amb tots els recursos humans, materials, funcionals i patrimonials per al
desenvolupament de tota mena de programes, recursos, centres i entitats, amb
una gestió global i, alhora, de proximitat, des del respecte a la legalitat i als
valors humans i socials que la inspiren i orientada a la millora continuada en
qualitat, en prevenció de riscos laborals i en medi ambient.
- Dotar-se de professionals especialitzats en la direcció, la gestió i la tecnica deis
diferents serveis des d'una perspectiva interdisciplinaria, valorant la seva
iniciativa integradora, el seu compromís lleial, la seva implicació en els fins
fundacionals, la seva patticipació i especialment, la seva capacitat vers la seva
millora contínua i la de l'Entitat.
L'ambit d'actuació de l'Entitat és majoritariament a Catalunya, s i bé desenvolupa
les seves activitats dins l'ambit territorial de les comarques de Lleida. E l seu
domicili social radica a Vilanova de Bellpuig (Lleida), Pla<;a Catalunya núm. 14.
L'activitat de l'Entitat ha consistit, basicament, en la gestió en regim de concert
d'un centre de 24 places residencials d'acció educativa pera infants i/o adolescents
dependents de la Direcció General d' Atenció a la Infancia i a I' Adolescencia.
També gestiona en regim de concert un altre centre de 1O places residencials
d'acció educativa per a infants i/o adolescents dependents de la Direcció General
d'Atenció a la Infancia i a !'Adolescencia. Així com un conveni amb l'ajuntament
de Vilanova de Bellpuig per la gestió d'una residencia i centre de dia per al gent
gran de 55 places Durant el present exercici l 'Entitat ha ates a 111 usuaris (99
usuaris a l'exercici 2019).
Un detall deis ajuts atorgats als usuaris de 1'Entitat figura en la nota 13 .a de la
present memoria.
L'Entitat pertany a un grup de Fundacions, del qual l'entitat dominant és la
FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE MANEJAMENT DE SERVEIS I
D'INICIATIVES SOCIALS "MF" amb domicili a Barcelona, carrer Traja, nº 14
(interior), 08004 (Barcelona), i que diposita comptes anuals al Protectorat de
Catalunya.
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Els programes desenvolupats durant l'any 2020, de caracter assistencial, han estat
els següents:
•

CRAE Llar Vilanova, centre residencial d'acció educativa per a infants i/o
adolescents dependents de la Direcció General d' Atenció a la Infancia i a
l 'Adolescencia (Vilanova de Bellpuig-Lleida).

•

CRAE Llar La Xicoia, centre residencial d'acció educativa per a infants i/o
adolescents dependents de la Direcció General d' Atenció a la Infancia i a
l' Adolescencia (La Seu d'Urgell).

•

Conveni Ajuntament de Vilanova de Bellpuig perla gestió d' una residencia
i centre de dia pera la gent gran.

Situació COVID
Amb motiu de les circumstancies excepcionals esdevingudes amb la publicació del Reial
Decret 463/2020 en data 14 de mar9 de 2020, pe! que es declara l'estat d'alarma per la
gestió de la situació sanitaria generada pe! coronavirus (Covid-19) i que va entrar en
vigor al mateix día 14 de mar9, manifestem que:
L'activitat de l'Entitat en la mesura del possible continua amb certa normalitat. Pe! que,
s'ha portat a la practica la implementació de mesures organitzatives per la gestió de la
crisis, tan individuals (gestió de situacions de contagis o a'illament) com col· lectives. Les
segi.ients mesures, han resultat perfectament compatibles amb la continu'itat de l'activitat,
principalment, han sigut les següents:
- L'activitat de l'Entitat es va veure afectada en una important disminució de l'ocupació
en la residencia que gestiona a pattir del mes de mar9 de l'exercici 2020 a causa de la
declaració de la pandemia. Aquesta disminució va suposar un impacte negatiu en la
facturació de l'Entitat, reduint-se, en termes generals, en un impo1t de 45.246,02
euros.
- El personal de la residencia que gestiona l'Entitat ha concentrat esfor9os en la gestió
de la pandemia, especialment, en la gestió de les baixes per covid i l'a'illament per
contactes estrets amb positius.
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- L 'Entitat no es va acollir a cap expedient de regulació, realitzant en la mesura del
possible, en funció del perfil del col· laborador, reubicacions de cara a garantir el
correcte compliment deis serveis.
- S 'ha introdu'it el teletreball de cara a garantir la seguretat deis seus empleats, sense
necessitat d'establir altres mesures extraordinaries significatives.
- S'ha treballat de cara a garantir el subministre deis serveis basics pel manteniment de
1'activitat.
- No ha sigut necessari la realització de grans inversions o despeses addicionals a causa
del estat d'alarma.
- L 'Entitat no preveu la possibilitat d' incompliment d'obligació contractual alguna, i per
tant no preveu cap conseqüencia derivada de la manca de compliment contractual a
causa de l'epidemia.
- La situació actual pot augmentar el risc vinculat al credit, realitzant les oportunes
gestions de cara a realitzar-los en el curt termini i millorar la posició deutora de
l'Entitat.

L'Entitat continua treballant, adaptant-se a l'evolució de la crisis sanitaria adaptant els
seus protocols i les accions a realitzat en funció de com evolucioni.

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel
Els comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de l'Entitat, i
es presenten d'acord amb l'establert en el Decret 259/2008, de 23 de desembre,
pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals
en materia comptable obligatories amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del
patrimoni , de la situació financera i deis resultats de l'Entitat.

-(
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b) Principis comptables
Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes
anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memoria. Tots els
principis comptables obligatoris amb incidencia en el patrimoni, la situació
financera i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests comptes anuals.

e) Comptes anuals
D'acord amb la legislació vigent, l'Entitat podria presentar els seus comptes
anuals segons el model abreujat, si bé ha optat per presentar la informació seguint
el model normal de comptes anuals.

d) Comparació de la informació
No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici
amb les del precedent.

e) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades
La informació compresa en aquests comptes anuals és responsabilitat del Patronat
de l'Entitat.
En els comptes anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2020, s'han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades pel
Patronat de l'Entitat per valorar alguns actius, passius, ingressos i despeses que
figuren registrats en aquests comptes anuals. Basicament, aquestes estimacions es
refereixen a la vida útil deis actius materials.
Tot i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de la millar informació
disponible a la data de formulació d'aquests comptes anuals sobre fets analitzats,
és possible que esdeveniments futurs obliguin a modificar-les a l'al9a o a la baixa
en els proxims exercicis, es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del
canvi d'estimació en els corresponents comptes de resultats futurs.

3.-

APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta de distribució del resultat dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de
2020 i 2019, formulada pel Patronat, és la següent:
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Euros
2020
Base de repartiment:
Exceden! de l'exercici
Aplicació:
Romanen!

2019

48.177,14
48.177,14

92.508,80
92.508,80

48.177,14
48.177,14

92.508,80
92.508,80

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la
preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:
a) Immobilitzat intangible
L' immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d'adquisició i,
posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització
acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les perdues per
deteriorament que, en el seu cas, hag i experirnentat. Els actius intangibles arnb
vida útil indefinida no s'arnortitzen, pero es sotmeten, alrnenys un copa l'any a un
test de deteriorarnent.
Les aplicacions inforrnatiques es valoren al seu cost d'adquisició i
s' arnortitzen linealrnent durant el període de 5 anys en que es preveu la seva
utilització. Les despeses de manteniment de les aplicacions informatiques es
consideren com a despesa en el moment que es produeixen.
b) Immobilitzat material
L'immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d'adquisició, que inclou totes
les despeses addicionals
directament relacionades amb els elements de
I' imrnobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin
directament atribu'ibles a l'adquisició de l'actiu, sempre que requereixin d'un
període de temps superior a un any pera estar en condicions d' ús.
De l'esmentat cost d'adquisició es dedueix l'amortització acumulada i qualsevol
perdua per deteriorarnent experimentada.
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Les depeses d'ampliació, modernització o millares que representin un augment de
la productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida útil dels béns,
es capitalitzen com majar cost deis corresponents béns. Al contrari, les despeses
de reparació i manteniment incorreguts durant l'exercici s'imputen a resultats.
L'amortització deis elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre
valors de cost, seguint el metode lineal, aplicant els següents coeficients en funció
de la vida útil:
Coeficients
Construccions
Instal· lacions
Maquinaria
Mobiliari
Equips peral processament d'informació

3%
12%
10%
10%
25%

e) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material i intangible

En la data de cada balan9 o sempre que existeixin indicis de perdua de valor,
l'Entitat revisa els imports en llibres deis seus actius materials i intangibles pera
determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una perdua per
deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu
es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la perdua per deteriorament de valor
(si n' hi hagués).
En cas que l'actiu no generi tluxos d'efectiu per ell mateix que siguin independents
d'altres actius, l'Entitat calculara l'import recuperable de la Unitat Generadora
d'Efectiu a la qua! pertany l'actiu.
L'impott recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor en ús.

Pera estimar el valor en ús, l'Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria
futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant tipus de
descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la valoració
temporal deis diners i deis riscos específics associats amb l'actiu.
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Memoria normal
Per aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents,
l'import recuperable es determina pera les unitats generadores d'efectiu a les quals
pertanyen els actius valorats.
Les perdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau,
per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les perdues per
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen,
excepte en el cas de procedir d'un fons de comen;;, si hi ha hagut canvis en les
estimacions utilitzades pera determinar l'import recuperable.
La reversió d'una perdua per deteriorament es comptabilitza en e l compte de
resultats, amb el límit que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no
pot excedir l'impot1, net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués
reconegut previament l'esmentada perdua per deteriorament.

d) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

Arrendaments operatius
Es tracta d'un acord mitjan9ant el qual l'arrendatari té dret a usar un actiu durant un
període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una serie de
pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caracter financer, i es
comptabilitza com un ingrés o una despesa en l'exercici en que es meriti.

e) Instruments financers
Actius financers
Els actius financers es reconeixen en el balan9 quan es porta a terme la seva
adquisició i es registren inicialment a l seu valor raonable, incloent en general els
costos de l'operació, amb excepció deis actius financers mantinguts per a
negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament
atribu"ibles es recone1xeran en el compte de resultats de l'exercici.
Els actius financers mantinguts per 1'Entitat es classifiquen com:
- Préstecs i partides a cobrar: correspon a credits comercials originats per l'Entitat
a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el cobrament deis
quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat
actiu.
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Posteriorment es valoren al seu cost am01titzat reconeixent en el compte de
resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d'interes efectiu. Quan el
venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu valor nominal.
Les corresponents perdues per deteriorament es doten en funció del risc que
presentin les possibles insolvencies pe! que fa al seu cobrament.
També s'inclouen dins d'aquesta categoría les fiances i diposits, que figuren
valorats al seu valor de constitució.
- Actius financers a cost: correspon a valors mobiliaris que figuren valorats a
preu d'adquisició, incloses les despeses inherents a la mateixa.
En cas de ser necessari, es doten les opo1tunes provisions per a la depreciació
deis valors mobiliaris.
Deteriorament d'actius financers
L'import recuperable deis actius financers es calcula com el valor present deis
fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interes efectiu original.
Les inversions a cmt termini no es descompten. Les perdues per deteriorament
corresponents a aquests actius es registren en el compte de resultats, i reverteixen
en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable pugui ser relacionat de
forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en el qua! la
perdua per deteriorament va ser reconeguda.

Passius financers
Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els
costos de la transacció atribu'ibles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els
passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat registrant la diferencia
entre el cost i el valor de rescat en el compte de resultats sobre el període de
durada del préstec en funció del tipus d'interes efectiu del passiu.
Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del
balan9 es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior
es classifiquen com passius no corrents.
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No obstant el que assenyala el paragraf anterior, els debits per operacions
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes
contractual, inclosos els debits amb les Administracions Públiques, es valoren pel
seu valor nominal.

f) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l' efectiu en caixa i bancs i
els diposits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos des
de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a
variacions significatives de valor perles seves característiques intrínseques.

g) Impostos sobre beneficis
La fundació "PERSONA I V ALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I
INICIATIVES SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA esta acollida al
regim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de "Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo" i en
conseqüencia exempta de tributació de l'Impost sobre Societats. Aquesta
exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l'exercici d'una activitat
classificada com a economica aliena a l'objecte o finalitat de l'Entitat.
La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjal1<;,ant la
suma de l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de
gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions
i deduccions que fiscalment s iguin admissibles, més la variació deis actius i
passius per impostas diferits comptabilitzats. E n aquest sentit, l'impost corrent és
l'impo11 estimat a pagar o a cobrar, conforme als tipus impositius en vigor a la
data del balan<;,.
La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats,
excepte quan aquest impost esta relacionat amb partides directament reflectides en
el patrimoni net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net.

h) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos
L'IVA suportat no dedu'ible forma pat1 del preu d'adquis ició deis actius corrents i
no corrents, així com deis serveis, que siguin objecte de les operacions gravades
per l'impost.
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Les regles sobre l'IVA suportat no dedu'ible són aplicables a qualsevol altre impost
indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin recuperables
directament de la Hisenda Pública.
L ' IVA repercutit no forma part de l' ingrés derivat de les operacions gravades per
aquest impost o de I' import net obtingut en la venda o disposició per altra via en
el cas de baixa de l'actiu no corrent.
Les regles sobre !'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte
que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través
de la Hisenda Pública.
i) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de
meritament amb independencia de la data de cobrament o pagament.
Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar
i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc
ordinari de l'activitat, menys descomptes, IVA i altres impostas relacionats amb
les vendes.
Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit al comprador tots els
riscos i beneficis significatius inherents a la propietat deis béns. Els ingressos per
prestacions de serveis es reconeixen igualment considerant el grau de realització
de la prestació a la data del balan9, sempre i quan el resultat de la transacció pot
ser estimat amb fiabilitat.
Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en
funció del principal pendent de cobrament i el ti pus d' interes efectiu aplicable,
que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg
de la vida prevista de l'actiu financer amb l'import amb llibres net de l'esmentat
actiu.
j) Despeses de personal

Excepte en el cas de causa justificada, l'Entitat esta obligada a indemnitzar als
seus treballadors quan són acomiadats. Davant l'absencia de qualsevol necessitat
previsible de finalització anormal del treball i ates que no reben indemnitzacions
aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntariament de la seva feina, els
pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el
moment que es produeixen.
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k) Transaccions entre parts vincularles
A efectes de presentació deis comptes anuals, s'entendra que una altra empresa
forma part del grup quan tates dues estiguin vinculades per una relació de control,
directa o indirecta, analoga a la prevista en l'article 42 de Codi de Comer9 per als
grups de societats o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol mitja
per una o varíes persones físiques o jurídiques que actu'in conjuntament o es trobin
sota direcció única per acords o clausules estatutaries.
Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independencia del grau de
vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord
amb les normes generals.
En conseqüencia, amb caracter general, els elements objecte de la transacció es
comptabilitzaran en el moment inicial pe! seu valor raonable. En el seu cas, si el
preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferencia haura de
registrar-se atenent a la realitat economica de l'operació. La valoració posterior es
realitzara d'acord amb allo previst en les corresponents normes.

1) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s' imputen a resultats en
funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.
Les subvencions, donacions i llegats de caracter monetari es valoren pel valor
raonable de l'import concedit i les de caracter no monetario en especie es valoren
pel valor raonable del bé o servei rebut.
Subvencions, donacions i llegats no reintegrables
Es comptabilitzen inicialment, amb caracter general com un ingrés directament
imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la
seva finalitat:
Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar deficit
d'explotació s' imputen coma ingressos de l'exercici en que es concedeixen.
Quan es concedeixen per finan9ar despeses específiques s'imputen com a
ingressos en el mateix exercici en que es meritin les despeses que estiguin
fina11yant.
---=
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Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica s' imputen
com ingressos del l'exercici en que es reconeguin.
Quan es concedeixen per financ;ar la cancel ·lació de deutes s'imputen a
ingressos de l'exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan
s'atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la imputació es
realitzara en funció de l'amortització del bé financ;at.
Quan es concedeixin per adquirir actius de l' immobilitzat intangible,
material, i inversions immobiliaries, s'imputen com a ingressos en l'exercici
en proporció a la dotació de l'amortització efectuada en aquest període per als
esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció
valorativa per deteriorament o baixa del balan<;,.
Tot i amb aixo, les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts
directament per incrementar el fons social de l'Entitat o per compensar deficits
d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren directament en els
fons propis de l'Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat
que es tracti.
Subvencions, donacions i llegats reintegrables
Es registren com a passius de l'Entitat fins que adquireixi la condició de no
reintegrable.
A aquests efectes, es consideren no reintegrables quan existeixi un acord
individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, es compleixin les condicions
establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la
recepció de subvenció, donació i llegat.

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL

7/
/

La composició i el moviment d'aquest capítol deis balanc;os adjunts per als exercicis
anuaIs acabats a 31 de desembre de 2020 i 201 9 és el següent:
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Euros
Saldo a
3 1.12.19
Cost:
Terrenys i béns naturals
Cons truccions
M aquinaria
A ltres instal· lacions
M obiliari
Equips per al p rocessament d'informació
Altre immobilitzat material en curs i acomptes
Amortització acumulada:
Cons truccions
M aquinaria
Altres instal· lacions
M obiliari
Equips per al processament d'informació
S aldo nct

430.720,57
1.960.6 12,74
42.470,99
129.008,09
49.232,38
16.4 18,01
502.404,34
3. 130.867,12
-506. 19 1,90
-38.227,90
-11 3.727,49
-33.089,82
- 14.632,27
-705.869,38
2.424.997,74

Altes

T raspassos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

790.904,73
790.904,73

-

-58.687,20
-1.766,68
-8.048,36
-2.957,43
-949,07
-72.408,74

-

Saldo a
3 1.1 2.20
430.720,57
1.960.6 12,74
42.470,99
129.008,09
49.232,38
16.418,01
1.293.309,07
3.921.771,85
-564 .879, 1O
-39.994,58
- 12 1.775,85
-36.047,25
- 15.581,34
-778.278,12
3. 143.493,73

Euros
Saldo a
3 1.1 2. 18
Cos t:
T crrenys i béns naturals
Construccions
Maquinaria
A ltres instal· lacions
Mobiliari
Equips per al processament d'infonnació
Altre immobilitzat material en curs i acomptes
Amortitz ació acumu lada :
Construccions
M aqu inaria
A ltres ins tal·lacions
Mobiliari
Equip s peral processament d'infonnació

S aldo nc t

430.720,57
1.960.6 12,74
42.470,99
129.008,09
49.232,38
16.41 8,0 1
3.025,00
2 .63 1.4 87,78
-447.504,70
-36.45 1,95
- 102.462,25
-29.233 ,90
- 13.435,03
-629.087,83
2.002.399,95

Altes

-

Trasp assos

-

-

-

-

499.379,34
499.379,34

-

-58.687,20
- 1.775,95
- 11.265,24
-3.855,92
- 1.197,24
-76.78 1,55

-

-

Saldo a
3 1.1 2. 19
430.720,57
1.960.6 12,74
42.470,99
129.008,09
49.232,38
16.41 8,01
502.404,34
3. 130.867,12
-506. 19 1,90
-38.227,90
- 113.727,49
-33.089,82
- 14.632,27
-705.869,38
2.424.997,74

La totalitat de l' immobilitzat material esta afecte directament a les activitats de
l'Entitat i esta situat d ins el territori de Catalunya.
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a) Béns completament amortitzats
A 3 1 de desembre de 2020 i 2019 un detall deis béns totalment amortitzats és el
següent:
Euros
2020
Maquinaria
Altres instal· lacions
M obiliari
Equips peral processament d'infonnació

20 19

28.220,37
117.696,02
22.806,40
13.630,52

28.220,37
33.4 15, 1O
11.076,66
11.629, 13

182.353,31

84.341,26

b) Béns afectes a garanties i a reversió
A 3 1 de desembre de 2020, els immobles de l'Entitat, que acullen els serveis del
centre d'atenció a la infancia de Vilanova de Bellpuig i del CRAE de la Seu
d' Urgell, figuren en garantia d'un préstec hipotecari (veure nota 9.a).

e) Béns adquirits mitjan~ant subvencions o donacions
Una part d'immobilitzat ha estat finan9at parcialment per subvencions (veure nota
11.a).

d) Altre immobilitzat material en curs i acomptes
En aquest epígraf s'hi recullen els imports pagats de les obres que l'Entitat ha
realitzat durant l'exercici 2020 i 2019 pera la reforma d' un edifici a Cervia de les
Garrigues per poder desenvolupar-hi un projecte assistencial, consistent en una
residencia de Gent gran i Centre de dia.
Per a poder iniciar la reforma d'aquest immoble es va constituir, el dia 28 de
maig de 2019, un dret de superficie gratu'it amb reversió sobre la finca de Cervia
de les Garrigues (Lleida) nº 1056 propietat de la Fundació Casal I' Amic, a favor
de l'Entitat.
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L'Entitat va formalitzar un préstec amb l' Institut Catala de Finances (ICF), fins a
un impo11 de 716.000,00 euros, amb la garantía de la finca descrita. Per la qua!
cosa, la Fundació Casal l' Amic ha presentat la perceptiva declaració responsable
d'actes de disposició al Protectorat, tramit que es va realitzar en els terminis
establerts en la normativa.
Així mateix, la Fundació Casal l'Amic va traspassar a l'Entitat l'immobilitzat en
curs que tenia incorporat en el seu balany pe! valor comptable, que ascendía a
80.831 , 16 euros i que estava vinculat a la residencia de Gent gran i Centre de dia
que l'Entitat gestionara en un futur.

6.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
La composició i el moviment d'aquest capítol deis balanyos adjunts per als exercicis
anuals acabats a 31 de desembre de 2020 i 20 19 és el següent:
Euros
Saldo a
3 1.12.19
Cost:
Aplicacions informittiques
Amortització acumulada:
Ap licacions informittiques
Saldo nct

Altes

Saldo a
3 1.1 2.20

1.778,42

-

1.778,42

-1. 778,42

-

-1.778,42

-

Euros
Saldo a
3 1.12. 18

Cos t:
Ap licacions informittiques
Amortització acumulada:
Ap licacions informatiques
Saldo net

Saldo a
3 1.1 2. 19

1.778,42

-

1.778,42

-1. 778,42

-

- 1.778,42

-
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7.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR
a)Arrendaments operatius
Despeses per arrendaments
Dins l'epígraf "Arrendaments i canons" deis comptes de resultats adjunts s'hi
registren despeses per arrendament. Un detall deis arrendaments vigents a 31 de
desembre de 2020 i 2019 és el següent:
Venciment

Objecte
Arrendament Local
Renting;; veh icles
Rentingequipament informatic

Entitat
J. PuigSoler
ArvaV Iber Rent
BBVA

-

Euros
2020
2019
48,81
66,50
16.978,43 26.252,68
6.083,00
8.916,37

25.943,61

32.402,18

L'Entitat té signat un conveni de gestió amb l' Ajuntament de Vilanova de
Bellpuig on s'ubica la residencia de persones grans, titularitat de l'esmentada
Administració.

8.- ACTIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes deis actius financers, sense incloure els saldos
amb les administracions públiques i l'efectiu i altres actius líquids, deis balans:,os
adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

1
~

lnstruments financers a llarg termini
cred1ts, Denvats,
A ltres
Instruments de patrimoni
2020
20 19
2019
2020

s

Actius financers valorats a cost

Préstecs i partides a cobrar

60 1,00

601,00

1.923,20

1.923,20

2.339,93
2.339,93

1.770,53
1.770,53

Instruments financers a
curt termini
Credits, Derivats, A ltres
2019
2020

428.503,85
428.503,85

-

Total

2020
601,00

1.923,20

597.680,71 430.843,78 599.45 1,24
597.680,71 431.444,78 601.374,44

Durant el present exercici i l'anterior, no s'han produ'it traspassos o reclassificacions
entre les diferents categories d'actius financers.
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a) Actius financers valorats a cost

D ins d'aquesta categoria d'actius financers es registren e ls següents epígrafs deis
balan9os adjunts:
Euros
Saldo a
31. 12.1 9
Cost
Instruments de patrimoni

-

1.923,20
1.923,20

Saldo a
31.12.20

Baixes

A ltes

-1.322,20
-1.322,20

60 1,00
601,00

Euros
Saldo a
3 1.12. 18
Cost
Instruments de p atrimoni

1.923,20
1.923,20

Saldo a
3 1.12.19

Baixes

A ltes

-

-

1.923,20
1.923,20

-

En exercicis anteriors, l'Entitat va subscriure un import de 1.923,20 euros
d'aportacions al capital de l'entitat "Oniarri Sociedad de Garantía para la
Economía Social, SGR". Durant el present exercici, s'han recuperat 1.322,20
euros d'aquesta aportació.
b) Préstecs i partides a cobrar

Dins d'aquesta categoría d'actius financers es registren els següents epígrafs deis
balan9os adjunts :
Euros
Instruments financers a Instruments financers a curt
llarg termini
termini
2019
2020
20 19
2020
h1vcrsions financeres
Fiances d ipositades

2.339,93
2.339,93

lnversions en cntitats del grup i associadcs
Comp te corrent amb entitats del grup (veure nota 14)

2.339,93

G
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1.770,53
1.770,53

1.770,53

-

-

-

-

428.503,85
428.503,85
428.503,85

597.680,7 1
597.680,71
597.680,71
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9.- PASSIUS FINANCERS
Un detall de les categories i classes deis passius financers, sense incloure els saldos
amb les administracions públiques, deis balan9os adjunts, segons normes de registre i
valoració, és el següent:

1
~

lnstruments financers a curt term ini
Deutes amb entitats de
Derivats, A ltres
credit

Instruments financers a llarg termini

Derivats, Altres

Deutes amb cntitats de credit

s

2020

Debits i p artides a pagar

1.846.349,55 1.55 1.836,34

2019

2020

2019

2020

2020

2019

Total

20 19

2020

20 19

59.216,16 3 12.42 1,44 335.984,28 4 74.340, 10 691.365,09 2.658.943,78 2.638.401,87

25.832,69

Durant el present exercici i l'anterior, no s' han produ'it traspassos o reclassificacions
entre les diferents categories de passius financers.
Dins d'aquesta categoría de passius financers s'hi registren els següents epígrafs deis
balan9os adjunts:
Euros
20 19

2020
Passiu no
corren!
Deutes amb entitats de credit
A ltres deutes

Passiu corrent

1.846.349,55

Creditors varis
Creditors entitats del grup i associades a curt termini
(veure nota 14)
Personal (remuneracions pendents de pagament)

3 12.42 1,44 2.158.770,99 1.551 .836,34

312.421,44 2. 158.770,99

1.551 .836,34

59.2 16,16
212.830,84
272.047,00

59.216,16

25.832,69

33.383,47
2 12.830,84
246.2 14,31

-

29.724,74

-

156.8 16,63
41.584,42
228.1 25,79

1.846.349,55
Altres deutes amb entitats del grup (veure nota 14)
Compte corrent amb ent itats del grup (veure nota 14)

Total

Passiu no
corren!

25.832,69

-

1.872.182,24

20

Passiu corrent

Total

335.984,28 1.887.820,62
188. 145,02
188.145,02
524.129,30 2.075.965,64

59.216, 16

33.033,28
2 12.869,56
245.902,84

92.249,44
2 12.869,56
305. 11 9,00

29.724,74

-

28.464,30

28.464,30

156.816,63
41.584,42
228.1 25,79

-

-

197.581,41
3 1.27 1,52
257.3 17,23

197.58 1,4 1
3 1.27 1,52
257.3 17,23

-

-

786.761,54 2.658.943,78 1.611.052,50 1.027.349,37 2.638.401,87
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a) Deutes amb entitats de credit i altres deutes
Un detall deis deutes amb entitats de credit i deis altres deutes és el següent:
Euros
Venciment

Concepte

Deutes amb entitats de
credit
Préstec amb g,¡rantia
hipotecaria
Préstec arnb g,¡rantia
hipotecaria
Préstec amb g,¡rantia
hipotecaria

Límit

01 .03.2032

-

0 1.04.2033

-

07.08.2034

-

Entitat

Llarg termini Curt termini

Triodos
452.096,72
Bank
Triodos
Bank
378.312,70
ICF/Caixa
bank
1.015.940, 13

Polissa de cri:dit

17.11.2021

100.000

BBVA

Polissa de credit
Interessos meritats

13.02.2021
-

200.000

BSCH

-

-

Llarg termini Curt termini

Total

Total

36.043,98

488.140,70

488 .1 40,70

34.806,04

522.946,74

27.796,28

406.108,98

406. 108,98

27.002,72

433. 111,70

92.969, 10 1.108.909,23

702.745,83

657.586,65

45.159,18

-

-

-

-

-

-

150.000,00
5.612,08

150.000,00
5.612,08

-

226.070,22
2.946, 12

226.070,22
2.946,12

335.984,28

1.887.820,61

1.846.349,55

Altres de u tes
Pag,¡ment ajornat antics
propietaris immoble
Deutes an1b entitats del
grup
Proverdors inm1obilitzat

20 19

2020

3 12.42 1,44 2.158.770,99 1.551.836,33

17.03.2020

-

-

-

-

-

-

21.702,3 1

21.702,3 1

3 1.1 0.2022

-

-

25.832,69

33.383,47

59.216, 16

59.216, 16

-

-

-

-

-

-

25.832,69

33.383,47

59.2 16, 16

59.2 16,16

33.033,28
166.442,7 1
221.178,30

92.249,44
166.442,7 1
280.394,46

345.804,91 2.217.987,15 1.611.052,49

557.162,58

2.168.215,07

-

1.872. 182,24

b) Detall del venciment deis deutes a llarg termini
Un detall deis venciments deis deutes a llarg termini és el següent:

Euros
2022
Deutes a llarg termini amb entitats de credit
Deutes amb entitats del grupa llarg termini

125.644,48
25.832,69
151.477,17

2023

2024

130.312,83

135.089,09

130.312,83

135.089,09

_;:::;:>
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2025

2026 i
següents

Total

249.356,27 l .205.946,88 l .846. 349,55
25.832,69
249.356,27 1.205.946,88 1.872. 182,24
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e) Informació sobre la naturalesa i nivell de risc procedent deis instruments
financers
E l Patronat de l'Entitat s'encarrega de fer un seguiment deis riscos actuals i
potencials de l'activitat, i de prendre les mesures oportunes per contrarestar les
amenaces que es deriven deis riscos identificats.
La gestió de l 'Entitat es realitza sobre la base de reducció deis riscos tecnics,
comercials, financers i economicoadministratius. En aquest sentit s'adopten les
corresponents polítiques per evitar ince1teses i riscos, i, en aquells casos que sigui
possible, es contraresten mitjanc;ant, per exemple, les corresponents cobertures
d'asseguranc;a, la contractació d'assessors expetts per a la defensa deis interessos
de l'Entitat, i l'adequada formació del personal de l'Entitat.
No hi ha cap amenac;a d'importancia que mereixi destacar, excepte l'evident risc
de mercat que pateix qualsevol entitat en qualsevol sector, i en aquest moment
qualsevol empresa donada la conjuntura de la nostra economía.
Pel que fa al risc d'instruments financers, l'Entitat financ;a les seves inversions
amb préstecs amb garantía hipotecaria a llarg termini en funció de l'estirnació de
generació futura de recursos, addicionalment les necessitats de circulant es
financen amb fons propis i credits amb entitats financeres. En aquest sentit,
l 'Entitat considera que amb la generació de recursos actual no preveu riscos de
credit, ni de tipus d'interes significatius. Tampoc risc de liquiditat, j a que fins a
l 'actualitat disposa de límit de financ;ament per disposar.

d) Remuneracions pendents de pagament
Dins d'aquest epígraf del batane; adjunt s'hi registra uns irnports de 25.536,57
euros l'any 2020 i de 23.424,02 euros l'any 2019 corresponents a la provisió en
concepte de pagues extraordinaries meritades.

10.- FONS PROPIS
Un detall del rnoviment deis fons propis de I' Entitat durant els exercicis 2020 i 2019
ha estat el següent:
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Euros

Saldo a 31 de desembre de 2018
Aplicació del resultat:
- Traspassos
Resulta! de l'exercici 2019

Fons
dotacional
71.652,88

Excedents
d'exercicis
anteriors
973.806,01

-

106.977,06

-

-

Saldo a 31 ele clesembre ele 2019
Aplicació del resulta!:
- Traspassos
Resulta! de l'exercici 2020

71.652,88

Saldo a 31 ele clesembrc ele 2020

71.652,88

-

1.080.783,07

92.508,80

1.173.291,87

Resulta! de
l'exercici
Total
106.977,06 1.152.435,95
- 106.977,06
92.508,80

92.508,80

92.508,80 1.244.944,75

-92.508,80
48.1 77, 14

48. 177,14

48.177,14 1.293.121,89

La dotació fundacional inicial de l'Entitat va ser de 30.000,00 euros, dotació
aportada per la fundadora, la FUNDACIÓ MERCE FONTANILLES DE
MANEJAMENT DE SERVEIS I D'INICIATIVES SOCIALS "MF, i
posteriorment incrementada en 41.652,88 euros en el moment de l'escissió parcial
deis actius i passius aportats per la fundadora.
L'objectiu principal d'aquesta Fundació es centra en l'abordatge de les
problema.tiques socials, tot prioritzant les drogodependencies i altres situacions de
marginalitat.
11.-SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
a) Subvencions, donacions i llegats de capital
Un detall del moviment de les subvencions rebudes pera inversions de l'Entitat
durant els exercicis 2020 i 2019 és el següent:

7/

c:r-=
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Finalitat

Entitat subvencionadora

Subvencions
Generalital de Catalunya Inversions equipament "Llar Vilanova"

Entitat subvencionadora

Euros
lmputació
A ltes
a resultats

Saldo a
3 1.12.19

-

6 1.280,34

Euros
lmputació
Altes
a resultats

Saldo a
31.12.18

Finalitat

Subvencions
Generalitat de Catalunya Inversions equipament "Llar Vilanova"

2.998,08

-

64.278,42

2.998,08

Saldo a
31.12.20

58.282,26

Saldo a
31. 12.19

61 .280,34

b) Subvencions, donacions i altres ingressos pera les activitats
Un detall del moviment i la composició de les subvencions i donacions vinculades
directament a les activitats és el següent:
Euros
Entitat

Subvencions
Administració de l'Estat
Servei d'Ocupació de Catalunya
Donacions
Part iculars

Act ivitat

Saldo a
31. 12. 19

-

Subvenció Forcem
lnserció laboral

Donació

A ltes

Reintegrament

1.238,87

-

1.238,87

-2.860,45
-2.860,45

-

1.562,00
1.562,00

-

-

2.800,87

-2.860,45

-

-

lmputació a
resultats

Saldo a
3 1. 12.20

-

1.238,87
-2.860,45
- 1.62 1,58

-

1.562,00
1.562,00

-

-59,58

-

Euros
Entitat

Subvencions
Administració de l'Estat
/

Activitat

Saldo a
3 1.1 2. 18

Subvenció Forcem

/
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Altes

Reintegrament

lmputació a
resultats

Saldo a
3 1.12.19

-

4.480,79

-

4.480,79

-

-

4.480,79

-

4.480,79

-
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L'Entitat ha complert amb les condicions associades a les subvencions rebudes.

12.- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2020
i 2019 són els següents:
Euros
Passiu Corrent

Actiu Corrent
2020
Hisenda Pública deutora per contractes
Hisenda Pública deutora per subvencions
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Organismes Creditors de la Seguretat Social

20 19

2020

2019

368.613,92
24.564,80

505.116,08
27.425,25

-

-

-

-

3 1.110,20

31.332,71

33.866,73

35.976, 16

393.178,72

532.541,33

64.976,93

67.308,87

a) Situació fiscal
Segons estableix la legislació vigent, els impostas no es poden considerar
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de
prescripció de quatre anys.
A 31 de desembre de 2020 i 2019, l'Entitat té pendents d'inspecció tots els
impostas no prescrits. En opinió del Patronat de l'Entitat, no existeixen
contingencies significatives que podrien derivar-se de l'eventual inspecció deis
esmentats exercicis.

b) lmpost sobre Societats
L'Entitat té l'obligació de presentar anualment una declaració de l'Impost sobre
Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan
subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable.
A continuació, s' inclou una conciliació entre el benefici comptable de l'exercici
clos a 31 de desembre de 2020 i 2019 i la base imposable fiscal del mateix
exercici.
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Euros
Compte de Resultats 2020
Resulta!
Ingressos
Despeses
Saldo de ingressos i
desp eses del exercici
Diferencies permanents
Base Imponible fiscal

Patrimoni net 2020
Ingressos
Despeses
Resulta!

2.279.449,84 -2.23 1.272,70

48.177, 14

2.998,08

-2.279.449,84 2.231.272, 70

-48.177, 14

-2.998,08

-

-

-

-

-

Total

2.998,08

51.175,22

-2.998,08

-51.175,22

-

-

Euros
Comp te de Resultats 2019
lngressos
Despeses
Resulta!
Saldo de ingressos i
despeses del exercici
Diferencies permanents
Base Imponible fiscal

Patrimoni net 20 19
Resulta!
Despeses
lngressos

2.274.300,24 -2.181.79 1,44

92.508,80

2.998,08

-2.274.300,24 2. 181. 791,44

-92.508,80

-2.998,08

-

-

-

-

-

2.998,08

95.506,88

-2.998,08

-95.506,88

-

c) lnformació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10
d'octubre pel que s'aprova el Reglament pera l'aplicació del regim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al mecenatge.
l. ldentificació de les rendes exemptes i no exemptes.
Totes les rendes de l'Entitat estan exemptes de l'Impost sobre Societats. En la
nota 15 de la present memoria es detallen els corresponents números i lletres
deis articles 6 i 7 de la Llei 49/2002.

2. Identificació deis ingressos, despeses I mversions de cada activitat o
projecte, en compliment de les finalitats estatutaries.
L 'Entitat detalla tota la informació sobre fins dotacionals que requere1x la
legislació vigent a la nota 15 de la present memoria.

3. Rendes de l'article 3.2 de la Llei49/2002 i destí de les mateixes.
L'Entitat detalla tota la informació sobre fins dotacionals que requereix la
legislació vigent a la nota 15 de la present memoria.
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4. Remuneracions deis membres del Patronat de l'Entitat.
Durant el present exercici els membres del Patronat de l'Entitat no han rebut
cap remuneració per raó del seu carrec.

5. Percentatge de participació de l'Entitat en societats mercantils.
L'Entitat no te participacions en societats mercantils.

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen a l'Entitat en
las societats mercantils en que participen.
No correspon.
7.

Convenis de coHaboració empresarial.
L'Entitat no ha tingut cap conveni de col· laboració empresarial.

8. Activitats prioritaries del mecenatge.
No correspon.

9. Previsió estatutaria relativa a la destinació del patrimoni en cas de
dissolució.
L'article 23 deis Estatuts diu així:
"En cas d'extinció d'aquesta Fundació, el Patronat procedira a realitzar la
cessió global de tots els actius i passius. Aquesta cessió global es destinara a
una altra institució de finalitats analogues d'acord amb allo que preveu la Llei
de Fundacions. A la institució destinataria, que sera preferiblement la propia
fundadora - Fundació Merce Fontanilles-, Ji haura d'ésser d'aplicació el regim
fiscal establert en el Títol 11 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i deis incentius fiscals al
mecenatge".
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13.- INGRESSOS I DESPESES

a) Ajuts concedits
Un detall d' aquest epígraf deis comptes de resultats adjunts és el següent:
Euros
20 19

2020
154.678,58
154.678,58

Ajuts a usuaris

134 .60 1,72
134.601 ,72

b) Aprovisionaments
Un detall d'aquest epígraf deis comptes de resultats adjunts és el següent:
Euros
2020
Consum de béns dest inats a les activitats
Queviures
Llenceria i vestuari
Estris cuina i materials varis
Neteja i bugaderia
Combustible
Alt res compres
A ltres despeses externes
Serveis de catering

2019

74.077,66
3. 181 ,68
9. 106,99
25.390, 12
2.068, 12
1.447,76
11 5.272,33

92.772,59
18.1 80,35
8.207,47
20.225,56
14.9 19,47
5.3 18,80
159.624,24

66.622,68
181.895,01

61.936,04
221.560,28

e) Carregues socials
Dins l'epígraf "Carregues socials" no s'inclou cap impott corresponent a
aportacions i dotacions per pensions.
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d) Altres resultats
Un detall d ' aquest epígraf deis comptes de resultats adjunts és el següent:
Euros
2020

-

Altres despeses excepcionals
A )tres ingressos excep cionals

4.324,21
4.324,21

20 19
-3.117,30
2.496,25
-621,05

e) Prestació de serveis
Un detall
següent:

d'aquest

epígraf deis

comptes

de

resultats

adjunt

és

el

Euros
Entitat

Programa

Generalitat Cataluny a Centre atenció a la infancia "Llar Vilanova"
Ajuntament de
Vilanova de Bellpuig Gestió residencia i centre de dia Gent Gran

2020

20 19

1.556.721, 17

1.506.109,39

715.465,96

760.711,98

2.272.187,13

2.266.821,3 7

14.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les transaccions i saldos entre l'Entitat i altres empreses o entitats del grup al que
pertany són un component de trafic pel que fa a la seva naturalesa i condicions, i han
estat realitzades a preus i condicions de mercat.
Un detall deis saldos amb entitats del grup a 3 1 de desembre de 2020 i 20 19 és el
següent:
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Euros
2019

2020

Actiu
Corren!
Fundació Merce Fontanilles de Manejament de
Serveis i d'Iniciatives Socials "MF"
Préstec
Compte corren!

Passiu
No corren!
Corren!

-

25.832,69

51.487, 10

-

25.832,69

33.383,47
212.830,84
246.214,31

Actiu
Corren!

Passiu
Corren!
No corren!

59.216,16

-

59.216,16

33.033,28
212.869,56
245.902,84

Art integral, S.LU.

Compte corrent
Saldo comercial
Sinergja Social Coordinadora d'Entitats ner )'Interés
general
Comptc corren!
Saldo comercial

-

280.74 1,80

-

-

-

51.487, 10
608,60

-

-

449.918,66

-

147.708,03

-

-

2 1.274,95

404,55

184.176,86

Fundació Casal l'Amic

Comptc corren!
Saldo comercial

"Ciutat i Valors", Fundació de Scrveis i Iniciatives
Compte corrent

-

-

-

75.000,00

-

-

75.000,00

-

428.503,85

25.832,69

403.030,94

597.680,71

59.216,16

8.500,00

-

-

21.274,95

-

430.484,25

El préstec concedit per l'entitat Fundació Merce Fontanilles de Manejament de
Serveis i d'lniciatives Socials "MF", té per venciment 3 1 d'agost de 2022 amb un
període de carencia fins el 31 d'agost de 2009 i merita a un interes, corresponent al
Euribor més 0,5 punts, que sera exig ible amb periodicitat semestral.
Durant l' exercici 20 19, es van meritar interessos per un import total de 1.124,66
euros, i de 778, 14 euros durant I'exercici 2020.
Un detall de les transaccions arnb entitats vinculades durant els exercicis 2020 i 2019
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Memoria normal

Euros
2020
A ltres
Adquisicions despeses
Immobilitzat explotació
Fundació M erce Fontanilles de
M anejament de Serveis i
d'lniciatives Socials "MF"

Euros
20 19
Despeses

Adquisicions

Altres
despeses

Despeses

finan ce res

Tmmobilitzat

exp lotació

financeres

-

-

Sinergia Social Coordinadora
d'Entitats per !'Interés general

-

147.708,03

-

Fundació Casal l'Amic

-

8.500,00

-

80.83 1, 16

Art Integra!, S.L.U.

-

204,05

-

-

-

156.412,08

778, 14

778,14

-

-

-

1. 124,66

10 1.546,62

-

13.000,00

-

386,28

-

80.831,16 114.932,90

1.124,66

L'Entitat Sinergia Social Coordinadora d'Entitats per 1'Interes General repercuteix a
l'Entitat les seves despeses de supo1t administratiu i recursos materials d'acord amb
un criteri objectiu en funció del volum de costos que representen els serveis de les
diferents entitats vinculades.

15.- APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A LES
FINALITATS FUNDACIONALS
Seguint els criteris per l'elaboració de la guia peral calcul de l'aplicació obligatoria
del percentatge legalment establert a les finalitats fundacionals a continuació es
detalla els ingressos computables (ingressos bruts menys les despeses indirectes) i la
destinació d'aquests ingressos.

=
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Memoria normal

Descripció

2020

lngrcssos
lngressos activitats
Ingressos per subvencions i donacions
1ngressos financers
Jngressos excepcionals

2.272. 187, 13
2.938,50

-

2019
2.266.821,37
7.478,87

2.279.449,84

2.274.300,24

D espeses lndirectes
Desp eses d'estructura
Desp eses financeres

2020
147.708,03
33.855,27

101.546,62
38.306,20

Total Despeses indirectes

181.563,30

Total Jngressos ajustats

Despeses dircctcs
Despeses de personal
Compres i consums
Ajuts concedits
Altres despeses d'exp lotació

139.852,82

2017
83.330,5 1
25.305,05
108.635,56

139.455,16

2.097.886,54

2.134.447 ,42

1.981.014,74

1.895.411,50

1.686.673,23

2020
1.481.338,74
18 1.895,01
154.678,58
159.388,33

2019
1.431.073,06
221.560,28
134.601,72
177.300,96

1.340.963,62
224.374,63
119.446,82
11 4.984, 18

72.408,74

62 1,05
76.781 ,55

-

-

% D cspescs di rectes si Jng. Ajustats

-

1.814.847,57
3.1 50,00
5.942,72
2.188, 10

2018
83.411 ,74
45.658,32
129.070,06

2019

-

Total Dcspcscs dircctcs

1.993.527,37
3.000,00

2016

7.5 19,69
2.004.047,06

Desp escs cxcepcionals
Amortització d'elements finan~ats amb
recursos externs
A dquisicions inmobilitzat amb
finan~ament propi i no subvencionat

2.086.808,85
19.416,28

2017

3 .859,67
2.110.084,80

4.324,21

Total Ingrcssos

2018

2018

2017
1.215.309,31
205.624,50
126.435, 14
122.307,70

-

74.268,43

2016
113.053,51
26.401,65

2016
1.077.613,27
196. 120,98
73.089,51
95.738,67

-

62.282,37

-

-

1.826.128,39

63.143,02

-

2.049.709,40

2.041.938,62

l.874.037,68

1.731.959,02

1.505.705,45

97,7%

95,7%

94,6%

91,4%

89,3%

Deterrninació del destí deis ingressos a finalitats fundacionals segons s'estableix
legalment:

====
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Memoria normal

Exercici

% destinat n

Total
ingressos

fina litats
fundnciona ls

ajoslnls
2016
2017
2018
2019
2020

1.686.673,23
1.895.41 1,50
1.98 1.014,74
2.134.447,42
2.097.886,54

70,0%
70,0%
70,0%
70,0%
70,0%

Dcspesa a
destinar n

acti,i tats
fundacionals
1.180.671,26
1.326.788,05
1.386.710,32
1.494.113, 19
1.468.520,58
5,388.282,82

% despcsa
dcstinndn a
activitats
fundacionnls
s/ i ngressos

Despesn
destinada a
acti\1tals

funda cionnls
1.505.705,45
1.731.959,02
1.874.037,68
2.04 1.938,62
2.049.709,40
7.153.640,77

TOTALS 7.697.546,89
.,
.. .
..
( 1) 1111po11 nc~tiu: exCCs d aphcac10, unpo11 pos1tm: dCfic,t d'aphcac10

2016

2017

2018

2019

lmport
penden! (1)

2020

compu ta bles
.
.
89,3% 1.505.705,45
.
1.73 1.959,02
9 1.4%
1.874.037,68
94,6%
2.041 .938,62
95,7%
.
2.049.709,40
97,7%
1,505.705,45 l.731.959,02 l.874.o37,68 2.041.938,62 2,049.709,40

1

Durant l' exercici 2019, l' Entitat va reformular els calculs corresponents a la
verificació del compliment del destí de com a mínim el 70% deis seus ingressos a
finalitats fundacional s, degut principalment a la no imputació de les inversions
vinculades directament a l'activitat fundacional financ;ades mitjanc;ant recursos
aliens.
Es pot comprovar que s' ha destinat més del 70% deis ingressos ajustats a les
finalitats fundacionals, donant compliment als requisits legals.

16.- ALTRA INFORMACIÓ
a) Despeses d' Administració
Els membres del Patronat de l'Entitat no reben cap mena de compensació
economica per raó del seu carrec.

b) Nombre mig de personal
El número mig de personal distribu'it per categories
l' exercici 2020 i 2019 ha estat el següent:

sexes de l' Entitat durant

::::>

) ' '
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-325.o34, 19
-405.170,97
-487.327,36
-54 7.825,43
-581.188,82
-2.346,546,77

o

Fundació

Persona i Valors
"PERSONA I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I
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Número de registre: 2346
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Memoria normal

Promig de l'exercici

2019

2020
Homes

Dones

Homes

Dones

Personal direcció i tecnics

2

1

2

Personal d'administració

-

3

-

1
1

Personal activitats

7

42

12

53

9

46

14

55

e) Medi ambient

Durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020 i 2019 l' Entitat no ha
adquirit immobilitzat material, ni ha incorregut en despeses amb la finalitat de
protecció i millora del medí ambient.
En opinió de la direcció de l'Entitat, no existeixen contingencies relacionades amb
la protecció i millora del medí ambient que puguin tenir qualsevol efecte
significatiu sobre el patrimoni i els resultats de l'Entitat.
d) Honoraris d'auditoria

Els honoraris meritats durant l'exercici 2020 i 2019 per serveis professionals
d'auditoria, prestats per !'auditor de comptes, ascendeixen a 3.628,00 euros i
3.628,00 euros, respectivament. L'auditor de comptes no ha prestat cap altre
servei que !'auditoria durant els exercicis 2020 i 2019.

e) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a prove'idors
En referencia a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a
prove"idors (disposició addicional tercera. "Deber de información" de la Ley
15/20 1O, de 5 de julio) a 3 1 de desembre de 2020 i 2019 el període mig de
pagament a prove'idors és el següent:

a
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Memoria normal

Període migde pag¡1ment a
prove'idors
2019
2020
Dies
Dies
Periode mig de p agament
Ratio de les operacions pagades
Ratios de les operacions pendents de pagament

32
32
22

31
32
17

Imp o1t (euros) Imp ort (euros)
766.98 1,70
29.724,74

Total pagaments realitzats
Total pagaments pendents

620.856,84
23.501,9 1

f) Avals

A 31 de desembre de 2020 i 2019, l'import deis avals rebuts per l'Entitat
ascendeixen a 0,00 euros i a
25.338,00, respectivament. Aquests avals
corresponen, basicament, a impo11s garantits per les entitats de credit davant les
Administracions Públiques.

g) Informació segmentada
A 31 de desembre de 2020, el desglossament deis ingressos i despeses és com
segueix:

a

l

'
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Memoria normal
Euros

(Dcure) Haver

Total

CRAEi Pisos
Vilanova de
Bcllpuig

Residencia
Gent Gran
Vilanova de
Bcllpuig

CRAESeu
d'Urgell

El Tosalct
(Ccn,ja)

-

lngrcssos i
despescs
comuns

-2.860,45

2.272. 127,55

1.053.466,78

715.465,96

506.055,26

Ajuts concedits i altr·es despcscs

-154.678,58

-81.045,80

-15.7 14,19

-48.296,41

-8.500,00

-1.1 22, 18

Aprovisionaments

-181.895,01

-80.825,72

-86.857,97

-11.972, 17

- 135,00

-2.104,15

-1.481.338,74

-652.138,55

-307.096,36

-74.763,31

-31.635,83

-20.045,34

- 1.443,32

-179.208,56

-72.408,74

-55.607,66

-

-16.801,08

-

-

2.998,08

2.998,08

-

-

-

-

Ingrcssos pcr les activitats

Despeses de personal
Al tres despcses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Subvencions, donacions i llcgats
traspassats al resulta!
Altrcs res u ltats
RFS ULTAT D'EXPLOTACIÓ

-473.381,01 -353.465,33

4.324,21

292,00

-49,50

82.032,41

112.37S,82

107.827,46

-

-

-

55.474,93

-10.078,32

-2.353,85

4.081 ,71
-183.567,48

Ingrcssos financcrs

-

-

-

-

-

-

Dcspcscs financeres

-33.855,27

-17.748,32

-

-12.31 1,81

-

-3.795,14

RFSULTAT FINANCER

-33.855,27

-17.748,32

RFSULTATS ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre bencficis
RFS ULTAT DE L'EXERCICI

-

-12.311,81

-

43.163,12

-10.078,32

-3.79S,14
-187.362,62

48.177,14

94.627,50

107.827,46

-

-

-

-

-

-

94.627,50

107.827,46

43.163,12

-10.078,32

-187.362,62

48.177,14

h) Fets posteriors
No existeixen fets posteriors addicionals al tancament de l'exercici.

!?
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Formulació de comptes anuals

El Patronat de " PERSONA I VALORS", FUNDACIÓ DE SERVEIS I INICIATIVES
SOCIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA, amb data 17 de juny de 2021 i en
compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes anuals de l'exercici
compres entre I' 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, els quals venen
constituYts per:
-

Batane; normal a 31 de desembre de 2020.
Compte de resultats normal corresponent a l' exercici acabat el 31 de
desembre de 2020.
Estat normal de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici
acabat el 31 de desembre de 2020.
Estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2020.
Memoria normal de l'exercici 2020.

DOMENEC DOMENECH ROIG
(President)

PERE MOLINS GARCÍA
(Secretari)

